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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÖĞRENCİ ALT ÇALIŞMA GRUBU ÇALIŞMA, 
ÜYELİK VE ÜYELERİN GÖREVLERİNE İLİŞKİN İLKELER

Amaç

 MADDE 1 - (1) Bu ilkelerin amacı, Çukurova Üniversitesi Kalite Komisyonu Öğrenci Alt 
Çalışma Grubu üyelerinin belirlenmesine ve görevlerine dair ilkeleri belirlemektir. 

Dayanak 

MADDE 2 - (1) Çukurova Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Üyelik Başvuru Duyurusu 

MADDE 3 - (1) Kalite Komisyonu Öğrenci Alt Çalışma Grubuna Öğrenci üye belirlenmesi 
amacıyla Çukurova Üniversitesi resmi web sayfası ile Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına 
gönderilen resmi yazıyla duyuru yapılır. 

Üyelik Başvurusu 

MADDE 4 - (1) Aşağıdaki şartları sağlayan lisans ve ön lisans öğrencileri kendi Fakülte 
Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine üyelik başvurusunda bulunur.

 a) Dört yıllık programlardaki lisans öğrencileri için ikinci veya üçüncü sınıf öğrencisi olmak, beş 
yıllık programlardaki lisans öğrencileri için ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıf öğrencisi olmak, altı 
yıllık programlardaki öğrenciler için ikinci, üçüncü, dördüncü veya beşinci sınıf öğrencisi olmak, ön 
lisans öğrencileri için ikinci sınıf öğrencisi olmak, 

b) Genel akademik not ortalamasının 2.00 ve üzerinde olmak, 

c) Adli sicil kaydı bulunmamak, 

ç) Disiplin cezası almamış olmak, 

d) Başvuru yaptığı dönemde kayıt dondurmamış olmak. 

(2) Aday Öğrencilerden üye başvurularında aşağıdaki belgeler istenir: 

a) Başvuru dilekçesi, 

b) Kimlik belgesi, 

c) Öğrenci belgesi, 

ç) Güncel transkript, 

d) Adli sicil kaydı,

e) Kalite güvencesi ile ilgili çalışmalara veya eğitimlere katıldığını gösteren kanıtlar, 

f) Ulusal ve uluslararası sosyal ve kültürel etkinliklere ilişkin katılım belgeleri. 
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Üyelerin Belirlenmesi

MADDE 5 - (1) Başvuru şartlarını sağlamayan ve istenilen başvuru belgeleri eksik bulunan 
başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Başvurulara ilişkin ön değerlendirme ilgili Fakülte Dekanlığı, Yüksekokul, Meslek 
Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından 
aşağıdaki kriterlere göre gerçekleştirilir: 

a) Kalite güvencesi süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olmalı ve kalite güvencesi çalışmalarına 
katılmış olmalı,

b) Yükseköğretim Kalite Kurulu ve/veya akreditasyon kuruluşlarının yönetim ve/veya 
değerlendirme süreçlerinde görev almış olmalı,

 (3) Fakülte Dekanlığı, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü 
tarafından oluşturulan komisyon tarafından en az bir (1) öğrenci belirlenir ve Çukurova Üniversitesi 
Rektörlüğüne bildirilir.

 (4) Birimler tarafından Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilen öğrenciler arasından 
sağlık, sosyal ve fen bilimlerinden en az bir üye olmak şartıyla en fazla 11 üye Çukurova Üniversitesi 
Kalite Komisyonu Öğrenci Alt Çalışma Grubu üyesi olarak Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı 
tarafından görevlendirilir. 

(5) Öğrenci Alt Çalışma Grubunun Başkanı Çukurova Üniversitesi Kalite Komisyonunda temsil 
edilen öğrencidir.

Üyelerin Görev Süresi 

MADDE 6 - (1) Çukurova Üniversitesi Kalite Komisyonu Öğrenci Alt Çalışma Grubu üyelerinin 
görev süresi bir (1) yıldır.

(2) Görev süresi biten üyelerin görev süresi Kalite Komisyonu kararı ile bir (1) yıl daha 
uzatılabilir. 

(3) Üyelerin görev süresi öğrenciliğinin sona ermesi durumunda kendiliğinden sona erer. 

Çukurova Üniversitesi Kalite Komisyonu Öğrenci Alt Çalışma Grubunun Görevleri 

MADDE 7 – (1) Çukurova Üniversitesinde kalite kültürünün öğrenciler tarafından 
içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,

(2) Öğrencilerin kalite güvencesi süreçlerine katılımlarını artırmak, 

(3) Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci katılımlı çalışmalar gerçekleştirmek, 

(4) Yıllık yapılan çalışmalara ilişkin faaliyet raporu hazırlayarak en geç Ocak ayının ilk haftası 
Çukurova Üniversitesi Kalite Komisyonuna sunmak.

Alt Çalışma Gurubu Başkanın Görev ve Sorumlulukları 

MADDE 8- (1) Öğrenci Alt Çalışma Grubu ile Kalite Komisyonu arasında işbirliğini sağlamak,  

(2) Öğrenci Alt Çalışma Grubu toplantılarının gündemini, tarih ve saatini belirlemek, 
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(3) Öğrenci Alt Çalışma Grubu toplantılarını yönetmek, gündeme alınan konularla ilgili gerekli 
işlemleri yapmak, 

(4) Ulusal ve uluslararası öğrenci platformlarında Öğrenci Alt Çalışma Grubunu temsil etmek.

Yürürlük

 MADDE 9 - (1) Bu ilkeler, Çukurova Üniversitesi Kalite Komisyonunda kabul edildiği tarihte 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10 - (1) Bu ilkeler, Çukurova Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 
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